
JUDETUL BOTOSANI
COMUNA CORLATENI

CONSIL]IJI, I,OCAI,

HOTARARE
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Corliteni in Consiliul de

Administrafie ale utriti{ii de invi{dmenl preutriversitar de stal ditr comutra Corliteni

Cotrsiliul Local al comunei CorliteDi, judetul Boto$ani, intrunit in Sedinta ordinari in
data de 28.09,2018.
Avand in vedere:

- Exptnerea de motive a.Primarului comunei Corldteni:
- prevederi le Legii Educaliei Na{iona le nr. I /20 I I , cu modificdrile S i comp letArile u lterioare;

- prevederile Ordinului Ministerului Educaiiei Nationale nr.4619 din 24.09.2014 pentru
aprobarea Metodologiei - cadru de organizare fi funclionare a Consiliuiui de administrafie din
unitifile de invilAment preuniversitar, cu modificArile si completdrile ulterioare;

- prevedcrile Ordinului Minislerului Educaliei Nalionale nr. 3160/2017 pentru nlodificarca

$i completarea Metodologiei - cadru de organizare !i functionare a consiliului de administralie din
unitdliie de invatamanl preuniversitar, aprobata prin Ordinul minisfului educaliei nalionale nr.
4.6t9t20t4:

- Hotararea Consiliului Local al comunei CorlAteni. nr. 17123.03.2018 p.ivind aprobarca
organizdrii relelei icolare a unitafilor de invAFmant din comuna Corleteni, j udetul Botogani, pentru
anul Scolar 2018-2019;

Vdzand raponul Comisiei pentru activitAli sociai-culturale, invilimant, sAnitale. lamilie fi
culte. mportul Comisieipentru activitati economico-financiare qi rapodul Comis;ei pentru amenajarea
teritoriului. urbanism, gospodarie comunala si protectie a mediului din cadrul Consiliului Locai al
comunei Corldteni:

ln lemeiul afi. 36 alin. (2), lit. d) rapodat la alirr. (6), lit. a), punct 1, art.,{5 alin.(l), aft.48
alin. (2) si art. 115, alin. (1) lit. b) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001. republicata,
cu modificdrile gi completarile ulterioare,

HOTAR,A.$TE :

Art. I - Se desemneazA dl. Crupa Ioan ca reprezenlant al Consiliului Local Corliteni in
consiliul de administralie ale unjtatii de invalamant preuniversitar de staf din comuna Corlateni,
judeful Botoqani, pentru anul Scolar 2018-2019.

Art. 2 - Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Pr€fectului .judelului Botoiani.
Primarului comunei Corlateni, unitafi de invdlamant preuniversitar de stat din comuna CorlAteni.
lnspectoratlLlui $colar Botoiani !i va fi adusa la cunoftinfA publici, in condiliile legii.
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